
 

 

 

 

AURINKO TERVITAB TEID REISIL COSTA DEL SOL’I 

 

 

Lend: Aurinko otsereisid Costa del Sol’i maanduvad Malaga lennuväljal. Lennud toimuvad 

lennukompaniiga Air Baltic ning lennuaeg on  u 4 t ja 45. Lennuajad leiate Aurinko kodulehelt 
www.aurinko.ee/et/lennuinfo. Tallinna lennujaamas palume kohal olla 2-1,5 tundi enne lennuki 
väljumist. 

NB! Palume kontrollida lennuaegu kindlasti 24 t enne väljalendu oma reisibüroost või Aurinko 
kontorist, sihtkohas meie esindajatelt.  

Pagas: Lubatud pagas on 20 kg+8 kg käsipagasit ühe inimese kohta. Kui arvestate pagasit 
reisiseltskonna peale, siis võib ühe kohvri või koti kaal olla kuni 32 kg. Lubatust raskema pagasi 
pealevõtmist ei saa garanteerida ning lennufirmal ei ole kohustust seda ka sihtkohta järele 
toimetada. Palun lisage ka äraantava pagasi sisse oma kontaktandmed (visiitkaart, märkmepaber 

kontaktidega vms). Juhul kui pagas peaks kaduma minema ja kohvril ei ole väljaspool pagasisilti 
(või on see kadunud), saab lennufirma pagasi sees oleva kontaktinfo järgi pagasiomanikuga kiiresti 
ühendust võtta. Terava otsaga esemed nagu küünekäärid, taskunoad, korgitserid vms tuleb 

pakkida äraantavasse pagasisse. Samuti tuleb pakkida äraantavasse pagasisse kõik vedelikud, ka 
hambapasta ja parfüümid. Käsipagasis veetavate vedelike pakkimiseks sobivaid kilekotte saab 
Tallinna lennujaamas reisiterminalis asuvas R-kioskist ning turvakontrolli kõrval paiknevast 
automaadist (1 euro eest saab 2 mini-grip kotti). Kõik dokumendid, ravimid, võtmed, telefonid, 

sülearvutid, raha, ehted jms. väärtuslikud asjad, tuleb pakkida käsipagasisse, mitte äraantavasse 
pagasisse!   

Teenindus pardal: lennuki meeskond räägib vene ja inglise keelt. Reisipaketi hind ei sisalda 
toitlustamist lennuki pardal. Toite saab ette tellida kuni 24 tundi enne väljalendu Air Balticu 

kodulehelt https://airbalticmeal.com/#. Lennu ajal on lisatasu eest võimalik osta jooke ja 
suupisteid pardamenüü alusel. Imiku lisatasu on 50 eurot (ei sisalda istekohta lennukis). 

Saabumine ja lahkumine: Pärast pagasi kättesaamist ootab teid lennujaamas meie esindaja, kes 
suunab teid busside juurde. Sõit kestab orienteeruvalt 20-30 minutit (sõltuvalt hotelli asukohast). 
NB! Kui mingil põhjusel jätate meie transfeeri kasutamata, teatage sellest palun kindlasti 

esindajale! Rahvusvaheliste reeglite kohaselt toimub hotellist väljaregistreerimine hiljemalt 12:00 
ja sisseregistreerimine alates kella 14:00. Hotellist lahkumisel saab kohvrid jätta kas hotelli 
pagasiruumi või retseptsiooni valve alla. Vabade tubade olemasolul saab ärasõidul oma hotellituba 
lisatasu eest ka õhtuni pikendada. Küsige päev varem oma hotelli retseptsioonist! 

Infotunnid: Saabumisjärgselt viib esindaja läbi infotunnid, kus saate lähemat teavet nii sihtkoha 

kui ka ekskursioonide kohta. Infotunni kellaaja teatab esindaja teile transfeeril. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hea teada: 

Ajavahe: Mandri-Hispaanias on kell 1 tund Eesti ajast taga.  

Elekter: Elektrivõrgus on tavaline 220-voldine vahelduvpinge. 

Ööelu:Baarid, kohvikud, ööklubid on tavaliselt avatud hilisööni või koguni varahommikuni, sest 

hispaaniapärane seltsielu toimub üsna hilistel tundidel. Baarid on üsna lärmakad. Hispaanias 

juuakse peamiselt kolme sorti kohvi: cafe solot (itaalia espresso sarnane must kohv), cortadot 

(piimaga kohv) ning cafe con lechet (so cafe latte ehk pooleldi piimast, pooleldi kohvist koosnev 

jook). 

Internet ja helistamine: Internetipunkte on küllaltki vähe, küll aga on paljudes hotellides korralik 

internetiühendus. Eestisse helistamiseks tuleb valida ette kood +372. Kohalikud tavanumbrid 

algavad 9-ga ning mobiil 6-ga. 

Joogivesi: Kraanivesi on joodav, kuid kloorisisaldusest johtuvalt ebameeldiva maitsega. 

Soovitame teil juua pudelitesse villitud joogivett. 

Jootraha: kuulub tavaliselt hinna sisse, kuid hea teeninduse eest on kombeks jätta jootraha 5-

10% arve summast. Väikese jootrahaga võib rõõmustada ka hotelli toateenijat ja bussijuhti (1-2 

eurot). 

Turvalisus: Hotellis on soovitav hoida väärisesemeid, dokumente ja raha seifis. Samuti ärge jätke 

oma isiklikke asju ja kotte valveta baarides, restoranides ning randades.  Taskuvaraste suhtes 

ettevaatlik tuleks olla ka tänaval liigeldes. 

Apteegid ja arstiabi: Loodame, et Te ei vaja reisil olles arstiabi, kuid vajadusel soovitame 

pöörduda hotelli retseptsiooni poole, et arsiabi kutsuda. Hädaabinumber on 112. Torremolinoses 

asub Medicos Costa del Sol arstipunkt, mis on avatud 24 t, arstid teevad ka hotellivisiite. Visiiditasu 

on päevasel ajal u 75 eurot, öisel ajal natukene kallim. Benalmadena Xanit erahaiglas võtab vastu 

nii üldarst kui eriarstid. Fuengirolas on Soome arstidega hambaravikliinik Scandental. 

Raha ja krediitkaardid: Hispaanias on käibel Euroopa Liidu rahaühik euro. Pangad töötavad 

äripäevadel kell 8:30-14:00. Krediit- ja deebetkaartidega saab võtta  pangaautomaadist sularaha.  

Transport ja parkimine: Costa del Solis on mugav jalgsi liigelda. Samuti sõidavad kuurortites 

kohalikud minirongid. Fuengirola minirong alustab sõitu El Puerto hotelli juurest 

rannapromenaadilt. Minirongid sõidavad 45 min intervalliga. Benalmadena minirong alustab sõitu 

Sealife mereakvaariumi juurest. Minirong kulgeb Tivoli Word ette, Arroyo de la Mielin. Sadama 

piirkonnas sõidab samuti minirong. Bussi ja rongiühendused lähilinnadesse nagu Malaga, Marbella 

ja väikestesse küladesse on head ja hinnad taskukohased. Torremolinosest saab bussiga läbi 

Benalmadena nt Rondasse, reis kestab u 2 t ja 30 min. Malaga ja Fuemgirola vahel käib kohalik 

rong 20 min intervalliga. Fuengirola keskuses on kaks peatust Los Boliches ja Fuengirola. Malagast 

pääseb mugavalt nii Sevillasse kui  Cordobasse. Benalmadenast saab bussiga Torremolinosesse ja 

Fuengirolasse ja mitu korda päevas.  



 

 

Enne taksosse istumist on soovitav taksojuhilt hinnakirja/sõidu maksumust küsida. Öisel ajal, 

nädalalõppudel ja pühade ajal ning samuti taksot ette tellides on tariifid kõrgemad.  

Parkimine on üsna keeruline, sest vabu parkimiskohti leida on väga raske. Marbellas on hinnatase 

kõrgem. Sinisel joonel parkimine on tasuline, raha makstakse parkimiskontrolöri kätte või 

ostetakse automaadist pilet (Malagas), kollasele joonele ja keelava  märgi alla parkida ei soovita 

mingil juhul, kuna peale teisaldamist tuleb teil maksta trahvi  u 120  eurot.  

Kauplused: Kauplused on avatud kell 9:00-13:00 ja seejärel peale pikka siestat jälle 16:30-22:00. 

Suured kaubamajad töötavad ilma lõunavaheajata. Igas linnas on lisaks tänavaturule ka paar 

korda nädalas hommikupoolikul turg. Torremolinoses on turg neljapäeviti, Fuengirolas teisipäeviti 

ja laupäeviti, Marbellas esmaspäeviti ja laupäeviti. 

Rannad: Torremolinoses ja Benalmadenas on 9 km pikkune lai, tumedama liivaga rand. 

Lamamistoolid ja päevavarjud on rannas tasulised, u 4-6 € päev. Pakutakse erinevaid 

rannateenuseid, laenutatakse vesijalgrattaid jm. veespordivahendeid. Rannapromenaadil töötab 

päevasel ajal arvukalt kohvikuid ja restorane. NB! Ujuma minnes soovitame kanda ujumisusse, 

sest merepõhjas võib leiduda merisiilikuid, kohati ka merikuradi nimelist mürgist kala. 

Teema- ja veepargid: Tivoli World ( Arroyo de la Miel, Benalmadena). Costa del Soli suurim 

lõbustuspark asub Arroyo de la Mielis, u 2 km kaugusel Benalmadena rannast. Eksootliste taimede, 

restoranide ja vabaõhuteatritega pargis on rohkelt erinevaid atraktsioone - Ameerika mäed, 

karussellid, kiiged, veeatraktsioonid. Tivolis on võimalus vaadata flamencosõud, Metsiku Lääne 

sõud ning osaleda ise interaktiivsetes sõudes. Lisainfot http://www.tivoli.es. Lõbustuspark Funny 

Beach (Marbella) - Marbella lähedal paiknev Funny Beach on mõeldud nii suurtele kui väikestele 

lõbujanulistele puhkajatele. Rannas asuvas meelelahutuspargis on kardirada, minigolf, 

elektriautod, videomängud, piljard. Funny Beachil saab sõitma minna ka suure banaanipaadi, 

vesisuuskade ja skuutriga, lisainfo http://www.funnybeach.com. Benalmadena Sealife- nii lastele 

kui täiskasvanutele mõnusat ajaviidet pakkuv akvaarium paikneb Benalmadena jahisadamas. 

Tunnelis jalutades, võib enda ümber ja kohal üpris lähedalt näha kõikvõimalikke mereelukaid alates 

korallidest ja väikestest kaladest kuni suurte haideni. Esindatud on üle 5000 erineva liigi nii 

Vahemere piirkonnast kui ka Atlandi, India ja Vaiksest ookeanist ning Punasest merest. Lisainfo 

www.sealifeeurope.com. Selwo Marina Benalmadenas Paloma pargis asuv mereloomade park, kus 

võib näha delfiine, merilõvisid, pingviine, roomajaid, samuti papagoisid ja teisi troopilisi linde. Mitu 

korda päevas leiavad aset erinevad looma- ja linnusõud, lisainfo www.selwomarina.com. Selwo 

safaripark 100-l hektaril laiuvas pargis on võimalik lähedalt näha väga erinevaid loomi. Lisaks 

pakutakse külastajatele ka ootamatuid seikluslikke üllatusi. Saab ratsutada, rippsilda ületada ja 

vibulaskmises kätt proovida. Safaripark paikneb Marbella ja Estepona vahelise kiirtee ääres, 

Autovia Costa del Sol 162,5 km-l, lisainfo www.selwo.es. Fuengirola loomaaed- tegemist on 

loomasõbraliku paigaga, kus loomadele on püütud luua võimalikult looduslähedane elukeskkond. Te 

satute otse metsiku looduse keskele, jalutate läbi vihmametsa, näete ahve, krokodille, madusid, 

leoparde ja paljusid teisi loomi. Loomaaed asub mõneminutilise jalutuskäigu kaugusel Fuengirola 

bussi- ja raudteejaamast, härjavõitlusareeni lähedal, www.zoofuengirola.com. Krokodillipark -

Torremolinose veepargi kõrval paiknevas krokodillipargis elab üle 300 krokodilli, alates väikestest 

krokodillipoegadest kuni 5 m pikkuste isenditeni. Lisaks krokodillidele võib pargis näha ka ponisid, 

mufloneid ja hirvi. Iga päev toimuvad erinevad loomashowd, lisainfo www.crocodile-park.com. 

Köisraudtee - Benalmadenas on võimalik sõita ka köisraudteega. Tivoli juures asuvast köisraudtee 

peatusest viib 4-kohaline funikulöör teid Malaga ranniku kõrgeimasse punkti Calamorro mäele (724 

m), kust avaneb unustamatu vaade Sierra Nevada mäeahelikule ning allolevale orule. Selge ilma 

korral paistab siit ka Gibraltar ja Aafrika rannik. Mäetipus on baar ning suveniirikauplus, samuti on 

mäekülgedel vaadete nautimiseks jalutusrajad. Uuteks atraktsioonideks on kotkaste ja öökullide 

näitus ja eeslitega ratsutamine. Suvisel ajal sõidab funikulöör iga kümnekonna minuti järel. 

Carromato de Max (Mijas)- maailma kõige pisemate asjade muuseum, mis avati juba 1972  



 

 

 

aastal. See on ainus muuseum maailmas, kus näete Leonardo Viimase õhtusöögi maali, mis on 

joonistatud riisiterale, riietatud kirpe, hambaorgist tehtud baleriini ja palju teisi uskumatult väikseid 

asju. Vaatamiseks on välja pandud kokku 360 pisikest imet. 

Restoranid ja ööelu: Restoranide valik on väga suur nii vanalinnas kui ka Puerto Banusi 

jahisadamas. Ka Marbella rannapromenaadil on mitmeid häid kalarestorane. Ööelu on koondunud 

Puerto Banusi, kuid ka keskusest ja vanalinnast leiab mitmeid muusikabaare ja pubisid. Hotellis 

Andalucia Plaza on kasiino. Nikki Beach on luksuslik rand Marbellas, mis peale päikeseloojangut 

muutub Andaluusia kuumimaks peopaigaks. 

Torremolinose rohkete restoranide hulgast leiab nii traditsioonilist kohalikku kui ka rahvusvahelist 

kööki pakkuvaid söögikohti ning suurepäraseid chirinquito- kalarestorane. Tuntuimad 

kalarestoranid leiate Carihuela rannast. Torremolinos ööelu oma lugematute baaride, diskobaaride 

ja ööklubidega ei jäta kedagi ükskõikseks. Parimad kohad on keskuses Nogalera väljakul ja 

Casablanca tänaval. Rahvusvahelist tantsumuusikat mängitakse nt Eugenio ja New Mario 

tantsurestoranides Calle Casablancal. Pepe Lopezis tantsitakse flamencot paaril õhtul nädalas. 

 

 

 

Head puhkust! 


